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1 Úvod 

 

Lidské zdroje, čili pracovní síla je jedním z nejdůležitějších, a také 

nejproměnlivějších výrobních faktorů. Vždyť jak využití kapitálu, tak i půdy ovlivňuje 

především člověk. A abychom ve firmě dosáhli těch nejlepších výsledků, je potřeba vybírat 

spolupracovníky kompetentní a hlavně oddané a loajální. Podle Kleibla (2001) je kvalita 

lidského faktoru dokonce jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících úspěšnost i 

neúspěšnost firem.  

 

„Lidský kapitál organizace tvoří lidé, kteří v ní pracují, a na kterých závisí úspěšnost 

podnikání. Tento kapitál lze považovat za prvořadé bohatství organizace a podniky, aby 

zajistili své přežití a růst, musejí do tohoto bohatství investovat. Cílem řízení lidských zdrojů 

je zabezpečit, aby si organizace získala a udržela potřebné kvalifikované, oddané a dobře 

motivované pracovní síly“ (M. Armstrong, 2007) 

 

Právě zajištění správných zaměstnanců, na správné místo a ve správný okamžik je 

velice důležité pro každou organizaci a rozhodně by se neměl tento proces v žádném případě 

jakkoli podceňovat. 

 

Na procesu získávání a výběru zaměstnanců by se měli podílet především 

personalisté. Ti mají s těmito činnostmi zkušenosti a vědí jak správně postupovat a dodržují 

potřebné zásady a legislativní normy v této oblasti. Ovšem personalisté nejsou jediní, kdo by 

se měl na tomto procesu podílet. Ve větších podnicích můžeme narazit i na model, kdy 

pracovníka vybírá mimo personalisty také přímý nadřízený (manažer), zřídkakdy i přímý 

podřízený, nebo také psycholog, grafolog či jiný specialista na danou oblast. Vše záleží na 

právě používané metodě výběru zaměstnanců či typu obsazovaného pracovního místa. 

 

Tato bakalářská práce bude rozdělena na tři části. V první části se budu zabývat 

charakteristikou získávání a výběru zaměstnanců. Přesněji řečeno budu popisovat kroky 

tohoto náročného procesu včetně charakteristik jednotlivých nejčastěji používaných metod. 

Ve druhé části nejdříve popíšu podnik Adriana, s. r. o. – výrobce těstovin, a následně pomocí 

nestrukturovaného rozhovoru s personalistkou a dotazníkového šetření u zaměstnanců 

analyzuji současnou situaci v podniku v oblasti výběru zaměstnanců. Ve třetí části práce 



- 2 - 
 

porovnám teoretická východiska popsaná v první části se zjištěnými informacemi 

z rozhovoru a dotazníku, a poté navrhnu doporučení, jakými kroky by se proces získávání a 

výběru zaměstnanců dal v tomto podniku celkově zlepšit 

 

Cílem mé bakalářské práce bude aplikovat získané teoretické poznatky do praxe a 

zjistit příčiny nesouladu mezi systémem získávání a výběru zaměstnanců používaným 

v podniku Adriana – výrobce těstovin, s. r. o. a teoretickými východisky. Posléze navrhnu 

příslušná opatření, která by mohla vést k odstranění těchto odchylek a tím pádem ke zlepšení 

tohoto procesu v podniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 3 - 
 

2 Teoretická východiska při získávání a výběru zaměstnanců 

 

Ještě než se pustíme do samého popisování charakteristik jednotlivých metod 

získávání a výběru zaměstnanců, je důležité si uvědomit podstatné návaznosti a propojení 

s dalšími personálními činnostmi v organizaci. Personální činnosti v podniku by se dali 

dvěma slovy shrnout do pojmu personální práce. „Personální práce tvoří tu část řízení 

organizace, která se zaměřuje na vše, co se týká člověka v pracovním procesu, tedy jeho 

získávání, formování, fungování, využívání, jeho organizování a propojování jeho činností, 

výsledků jeho práce, jeho pracovních schopností a pracovního chování, vztahu k vykonávané 

práci, organizaci, spolupracovníkům a dalším osobám, s nimiž se v souvislosti se svou prací 

stýká, a rovněž jeho osobního uspokojení z vykonávané práce, jeho personálního a 

sociálního rozvoje.“ (Koubek, 2001, str. 14) 

 

Personální práce, tak jako každý proces, prošla časem několika změnami. Vývoj 

personální práce by se dal rozdělit na tři hlavní etapy. Nelze však říci, že by jedním dnem 

skončila určitá etapa a dalším dnem začala druhá. Personální práce se vyvíjela v čase a etapy 

se překrývaly. 

 

 První etapou byla personální administrativa. Počátky se datují kolem konce 19. 

století a projevují se zejména ve zlepšování nelidských pracovních podmínek, dodržování 

pracovních předpisů o bezpečnosti práce a rodí se první zaměstnanecké útvary, tedy jakési 

předchůdce odborů. První tyto útvary se datují od roku 1912. 

 

Poté následovala etapa personálního řízení. Začalo se objevovat již před druhou 

světovou válkou v podnicích s dynamickým a progresivním vedením. Tyto podniky si začaly 

uvědomovat, že mohou získat velice snadno konkurenční výhody skrze velice schopné a 

dobře motivované pracovníky. Pracovník přestal být jen článkem systému a doplňkem 

k technickému zázemí. Personální práce však měla stále povahu spíše operativního řízení. 

 

Poslední etapu personální práce najdeme v literatuře pod pojmem řízení lidských 

zdrojů (dále jen ŘLZ). ŘLZ je nejnovější koncepce personální práce. Začala se formovat 

někdy v průběhu 50. a 60. let ale její plné využití přišlo až koncem let osmdesátých. Řízení 

lidských zdrojů se stalo jádrem řízení organizace, jeho nejdůležitější složkou. Tento nový 
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směr personální práce staví člověka, lidskou pracovní sílu do pozice nejdůležitějšího 

výrobního vstupu a motoru činnosti organizace. Dovršuje se tak vývoj personální práce od 

administrativní činnosti k činnosti koncepční, skutečně řídící (Koubek, 2001). 

 

2.1 Řízení lidských zdrojů 

ŘLZ je nová koncepce personální práce, která se od klasického pojetí personální 

práce liší v několika důležitých bodech. Za prvé, nositelé personální práce již nejsou jen 

personalisté, ale především linioví manažeři. Vzrůstá tak vliv liniových manažerů na 

formování pracovní síly v podniku. Dále je potřeba strategického souladu mezi podnikovými 

plány a plány lidských zdrojů. Tímto bodem se podrobněji zabývá oblast personálního 

plánování. Velmi důležitým aspektem ŘLZ je důraz na oddanost a loajalitu pracovníků 

k organizaci a také, aby byli zaměstnanci seznámeni a vnitřně spojeni s cíli organizace. 

Konkurenční výhody je tedy dosahováno skrze úsilí a angažovanost pracovníků. 

(Armstrong, 1999) 

 

Hlavním cílem ŘLZ je podle Armstronga (1999) řízení lidí takovým způsobem, 

který vede ke zvýšení výkonnosti organizace. Pracovníci, kteří vykonávají tuto činnost, se 

jinak též nazývají nositelé ŘLZ. Jsou to jednak linioví manažeři, poté specialisté na tuto 

oblast vedení (personalisté) a v neposlední řadě také odbory. 

 

Jak již bylo uvedeno výše, jedním z klíčových bodů ŘLZ je integrační propojení 

strategických cílů organizace se strategickým plánem lidských zdrojů. Tzn., že i v oblasti 

řízení lidských zdrojů je potřeba plánovat s určitým předstihem a vytvořit si určitou strategii. 

Tuto činnost zpravidla vykonávají personalisté na základě materiálů a požadavků, které jim 

poskytnou příslušní pracovníci, zejména linioví manažeři. V praktické části této práce se 

zaměříme mimo jiné právě na propojenost strategických cílů podniku se strategickým 

plánem lidských zdrojů. 

 

2.1.1 Strategie ŘLZ 

„Strategie ŘLZ bývá v odborné literatuře viděna jako plánovaný přístup nebo něco, 

co se vyvíjí. Strategie může být tedy definována jako plán akcí do budoucna, odpovídající na 

otázky „co dělat a jak dělat“. Strategický plán by měl být dlouhodobého charakteru, plány 
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organizace jsou připravovány s výhledem minimálně 2 let.“ (Babicová, 2000, str. 13) Aby 

bylo plánování LZ efektivní, je třeba dodržovat následující zásady: 

- v potřebném množství 

- s potřebnými znalostmi, dovednostmi, zkušenostmi 

- s žádoucími osobnostními charakteristikami 

- optimálně motivované žádoucím vztahem k práci 

- flexibilní a připravené na změny 

- optimálně rozmístěné do pracovních míst a organizačních celků 

- správně načasované 

- s přiměřenými náklady 

 

2.1.2 Faktory ovlivňující ŘLZ 

Ovšem žádné plánování se neobejde bez potřebného předběžného průzkumu 

podmínek, neboli jakýchsi mantinelů, ve kterých se plánování LZ může pohybovat. 

Rozlišujeme faktory vnější a vnitřní. Vnější faktory nemůžeme většinou vůbec ovlivňovat, 

bereme je jako předem dané a přizpůsobujeme se jim. Pokud jde o vnitřní faktory, ty ovlivnit 

můžeme a tím vlastně i určujeme styl ŘLZ. 

 

Vnější faktory 

„Vnější vlivy posuzujeme jako proměnlivé jevy, které podnik nemůže ovlivnit. 

Některé vnější vlivy, kterým musí organizace čelit, se vyvíjejí pomalu a některým je nutné 

čelit hned. Mezi nejhlavnější vnější faktory ovlivňující ŘLZ jsou: 

 

Sociálně demografické změny 

Např. úroveň vzdělání, věk, rasa, pohlaví a procento produktivního obyvatelstva 

Demografické změny ovlivňují celkový stav LZ v dané oblasti. Určují strukturu a počet 

potenciálních uchazečů o místa. 

 

Hodnotové orientace lidí 

Lidé časem mění své hodnotové orientace. Mladší lidé mohou být flexibilnější, více 

se soustředit na kariéru. Starší lidé se zase mohou zaměřovat na rodinu apod. 
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Průběh průmyslového cyklu 

Střídání období ekonomického růstu a útlumu ovlivňuje plánování lidských zdrojů. 

Hospodářská recese = nižší odbyt = nižší produkce = nižší potřeba LZ. 

 

Trh práce 

Personalista by měl sledovat určité trendy na trhu práce. Oblíbené profese, průměrný plat 

apod. I když zaměstnavatel musí být podrobně informován o podmínkách na trhu práce, není 

možné, aby věděl o každé jednotlivé změně. Proto se používá pojem relevantní trh práce a 

ten je definován třemi faktory, kterými jsou: 

- povolání 

- zeměpisné hledisko 

- konkurence 

 

Inflace 

Inflace se zpravidla projevuje změnou cen, které se platí za zboží a služby. 

Bezprostředním následkem působení inflace pro rozhodování i LZ je nutnost zahrnout 

zvýšení životních nákladů do mzdových a důchodových programů. 

 

Internacionalizace trhů 

Se vstupem ČR do Evropské unie se rozšířil i trh práce. Lidé se mohou svobodně 

rozhodovat, ve které zemi EU budou pracovat. 

 

Technologické změny 

V důsledku výzkumu a vývoje nových technologií se mění obsah práce, tím se 

vytvářejí nové dovednosti, což v důsledku vede k zastarávání některých povolání. Pokrok 

nově určuje, co se musí zaměstnanci učit a v čem mají být školeni. 

 

Vliv státu – legislativa, nařízení a hospodářská politika 

Zákony a právní normy upravují práva a povinnosti zaměstnavatelů i zaměstnanců. 

Právní normy, kterými se musíme řídit: zákoník práce, živnostenský zákon, obchodní 

zákoník, zákon o zaměstnanosti 
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Odbory 

„Odbory jsou sdruženími zaměstnanců, které fungují za účelem obhajování jejich 

zájmů a k ochraně jejich práv. Odbory mají právo: 

- rozhodování o stávce, o zastavení práce v případě bezprostředního ohrožení života 

nebo zdraví zaměstnanců 

- spolurozhodování v případě všech opatření zaměstnavatele, 

- součinnosti mezi zaměstnavatelem a odbory 

- kontroly – především dodržování kolektivní smlouvy.“ (Babicová, 2000, str. 54-58) 

 

Vnitřní faktory 

„Tyto faktory musejí být náležitě sladěny se strategiemi a dlouhodobými cíly 

organizace. Mají patrný vliv na průběh pracovních procesů v organizaci a na ŘLZ vůbec. 

K vnitřním faktorům patří například: 

 

Finanční podmínky 

Mzdové náklady jsou jedním z největších položek v celkových nákladech podniku. 

Proto je důležité jim věnovat značnou pozornost. Především tomu, kolik pracovníků 

přijmout, propustit, přemístit, přeškolit apod. 

 

Podnikatelská strategie 

 

Strategie určuje nové cíle a vize podniku. Je spojena s dlouhodobým plánováním LZ. 

 

Technologie 

Technologie, které podnik využívá, ovlivňují ŘLZ tím způsobem, že určují poměr 

mezi hmotnou složkou výroby (zaměstnanci) a nehmotnou (stroje). 

 

Styl řízení 

Způsob vedení zaměstnanců výrazně ovlivňuje jejich motivovanost k práci. Schopný 

manažer dokáže „své“ lidi potřebným způsobem namotivovat a tím dosáhnout cílů 

organizace.“(Babicová, 2000, str. 59-61) 
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2.1.3 Činnosti v ŘLZ 

ŘLZ zahrnuje nespočet různých činností. Následující činnosti by měl vykonávat, 

nebo se na nich alespoň podílet, každý nositel ŘLZ. 

1. Vytváření a analýza pracovních míst, tj. definování pracovních úkolů a s nimi 

spojených pravomocí a odpovědnosti a spojování těchto úkolů, pravomocí a 

odpovědnosti do pracovních míst, dále pak pořizování popisu pracovních míst, 

specifikace pracovních míst a aktualizace těchto materiálů. 

Vytváření pracovních míst je proces, během něhož se definují konkrétní pracovní 

úkoly jedince a seskupují se do základních prvků organizační struktury, tj. do 

pracovních míst, která musejí zabezpečit nejen efektivní uspokojování potřeb 

organizace, ale i uspokojování potřeb držitelů pracovních míst 

2. Personální plánování, tj. plánování potřeby pracovníků v organizaci a jejího pokrytí 

(plánování personálních činností) a plánování personálního rozvoje pracovníků. 

Personální plánování slouží k realizaci cílů organizace tím, že předvídá vývoj, 

stanovuje cíle a realizuje opatření směřující k současnému a perspektivnímu zajištění 

úkolů organizace adekvátní pracovní silou. Konkrétněji lze říci, že personální 

plánování usiluje o to, aby organizace měla nejen v současnosti, ale zejména 

v budoucnosti pracovní síly v potřebném množství, s potřebnými znalostmi, 

dovednostmi a zkušenostmi, s žádoucími osobnostními charakteristikami, optimálně 

motivované a s žádoucím poměrem k práci, flexibilní a připravené na změny, ve 

správný čas a s přiměřenými náklady. Personální plánování je plánováním 

odvozeným. Primární je plánování výrobních cílů či jiných cíl týkajících se činnosti 

organizace., plánování technického rozvoje, prodeje výrobků či služeb apod. Protože 

plánování je nejdůležitějším nástrojem řízení organizace a protože člověk je 

nejdůležitějším faktorem jejího fungování, je personální plánování – navzdory své 

odvozenosti – těžištěm všech plánovacích aktivit v organizaci. 

 

3. Získávání, výběr a přijímání pracovníků, tj. příprava a zveřejňování informací o 

volných pracovních místech, příprava formulářů a volba dokumentů požadovaných od 

uchazečů o zaměstnání, shromažďování materiálů o uchazečích, předvýběr, zkoumání 

materiálů předložených uchazeči, organizace testů a pohovorů, rozhodování o výběru, 

vyjednávání s vybraným uchazečem o podmínkách jeho zaměstnání v organizaci, 
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zařazení přijatého pracovníka do personální evidence, orientace nového pracovníka, 

jeho uvedení na pracoviště aj. 

-je činnost, která má zajistit, aby volná pracovní místa v organizaci přilákala 

dostatečné množství odpovídajících uchazečů o tato místa, a to s přiměřenými 

náklady a v žádoucím termínu. Spočívá tedy v rozpoznávání a vyhledávání vhodných 

pracovních zdrojů, informování o volných pracovních místech v organizaci, nabízení 

těchto volných pracovních míst, v jednání s uchazeči, v získávání přiměřených 

informací o uchazečích a v organizačním a administrativním zajištění všech těchto 

činností. 

4. Rozmisťování a ukončování pracovního Poměru 

5. Odměňování 

6. Hodnocení zaměstnanců 

7. Vzdělávání pracovníků 

8. Pracovní vztahy 

9. Péče o pracovníky 

10. Personální informační systém 

11. Průzkum trhu práce 

12. Zdravotní péče o pracovníky 

13. Dodržování zákonů v oblasti práce a zaměstnávání pracovníků (Koubek, 2001). 

 

Pro účely této práce se budeme podrobněji zabývat třetím bodem, a to získáváním a 

výběrem zaměstnanců. 

 

2.2 Získávání a výběr zaměstnanců 

Pro pochopení věci by bylo vhodné, abychom nejprve rozlišili rozdíl mezi 

získáváním a výběrem zaměstnanců. Podle J. Koubka (2007) je získávání pracovníků 

činnost, která má zajistit, aby se na volná pracovní místa v podniku přihlásilo dostatečné 

množství uchazečů s odpovídajícími požadavky, a to s přiměřenými náklady a v žádoucím 

termínu. Naproti tomu výběr pracovníků, jak již samotný název napovídá, je konečnou fází 

výběru pracovníka, nebo pracovníků, kteří by nejlépe vyhovovali požadavkům organizace. 

 

Obecným cílem získávání a výběru pracovníků by mělo být tedy nalákat a poté 

vybrat takové množství a takovou kvalitu pracovníků, kteří jsou žádoucí pro uspokojení 



- 10 - 
 

podnikové potřeby lidských zdrojů, a to vše s minimálními náklady na realizaci tohoto 

procesu v přiměřeném čase. 

 

Dle Armstronga (2007) rozlišujeme tři fáze získávání a výběru pracovníků: 

1. Definování požadavků  

V tomto kroku se podnik rozhoduje, jaké pracovníky a v jakém množství bude potřebovat 

k dosažení stanovených cílů. Patří sem příprava popisů a specifikací pracovního místa, a také 

plánování lidských zdrojů, které obsahuje například plán kariéry zaměstnanců, plán 

následnictví, plán propouštění, plán penzionování zaměstnanců a jiné. 

 

2. Získávání zaměstnanců 

Zde podnik prozkoumává a vyhodnocuje různé zdroje uchazečů uvnitř 

podniku i mimo něj. Patří sem například inzerování, využití personálních agentur, poradců 

apod. 

 

3. Výběr zaměstnanců  

Zabývá se tříděním žádostí a následně zasíláním pozvánek na pohovory. Následně podnik 

v této fázi vybírá potřebné zaměstnance různými metodami testování a hodnocení uchazečů. 

 

V následujících kapitolách si postupně jednotlivé fáze rozebereme podrobněji. 

 

2.2.1 Definování požadavků 

Tato první fáze přípravy na získávání a výběr zaměstnanců se zaměřuje na analýzu 

pracovního místa. Pro organizaci je důležité si uvědomit, které lidi a s jakými potřebnými 

znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi je potřeba vybrat. To zajišťuje právě specifikace 

pracovního místa.  

 

Specifikace pracovního místa 

Jde o souhrn znalostí, dovedností a zkušeností, které má, nebo by měl mít pracovník 

na daném pracovním místě, aby mohl kvalitně vykonávat danou práci a byl přínosem pro 

organizaci. To se odráží právě v definování požadavků na pracovní místo. V relevantním 

okruhu zájemců o místo se tak eliminují jedinci, kteří vůbec neodpovídají potřebným 

specifikům. 
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Popis pracovního místa 

Popis pracovního místa můžeme definovat jako souhrn požadavků kladených na dané 

pracovní místo. Jedná se především o náplň vykonávané práce. Dále jsou zde také zachyceny 

vazby na další pracovní místa, rozsah pravomocí a odpovědností apod.   

Jak by měl takový popis, resp. specifikace pracovního místa vypadat vidíme v příloze 1. 

2.2.2 Získávání zaměstnanců 

Přilákání neboli získávání vhodných uchazečů je pro podnik klíčové, poněvadž 

rozhoduje o tom, jestli podnik splní cíle, které si předem stanovil. Rozhoduje do značné míry 

také o konkurenceschopnosti podniku. Právě v této oblasti lze dosáhnout potřebné 

konkurenční výhody. Nesmíme opomenout, že proces získávání zaměstnanců má vždy dvě 

strany. Jednak je to organizace, která má určitou potřebu pracovních sil a snaží se získat ty 

nejlepší zaměstnance. Druhou stranou jsou potenciální uchazeči o místo. Podle Koubka 

(2007) má tento proces zajistit takový tok informací mezi oběma účastníky procesu, aby 

potenciální uchazeči dostatečně reagovali na nabízenou práci. V dřívějších dobách jsme 

mohli pro tuto činnost často slyšet termín nábor. Není to však zcela přesné, zvláště 

v moderním pojetí ŘLZ. Náborem označujeme získávání zaměstnanců především z vnějších 

zdrojů, které si později uvedeme. Moderní pojetí ŘLZ však uvažuje i o vnitřních zdrojích. 

Dokonce jsou tyto zdroje upřednostňovány před vnějšími. Důvody, výhody a nevýhody 

těchto forem získávání zaměstnanců jsou uvedeny v následujících odstavcích.  

Vnitřní zdroje 

Mezi vnitřní zdroje získávání pracovníků se řadí především: 

- pracovní síly vytvořené v důsledku technického rozvoje – jedná se o ty pracovníky, 

jejichž práce byla nahrazena stroji nebo lepší technologií nebo v důsledku lepší 

organizace práce. 

- zaměstnanci uvolňovaní v souvislosti s ukončením nějaké výroby či jinými 

organizačními změnami – to jsou např. ti pracovníci, kteří se podíleli na nějakém 

projektu nebo určitém typu výroby, který byl ukončen. 

- zaměstnanci, kteří mají zájem o změnu pracovního místa – zejména ti pracovníci, 

kteří nejsou spokojeni se svoji prací. Mohou být například nedostatečně využity 

jejich schopnosti apod. 
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Výhody vnitřních zdrojů  

Jak již bylo uvedeno, moderní pojetí ŘLZ se snaží o to, aby volná pracovní místa 

v organizaci byla nejprve nabídnuta stávajícím zaměstnancům. Díky této zásadě se zvyšuje 

motivace zaměstnanců, protože vidí, že mohou dosáhnout postupu v kariéře. Zvyšuje se také 

morálka zaměstnanců a firma si udržuje nejen dobré jméno na trhu práce, ale i stávající 

zaměstnance. Další výhodou je také fakt, že podnik již zná své zaměstnance a ví, jaký výkon 

od něj může očekávat. Zná jeho silné a slabé stránky a může je lépe využít. Na druhou stranu 

i uchazeč zná lépe organizaci a výrazně se tím pro něho zkracuje doba adaptace na pracovní 

místo. Nespornou výhodou využívání vnitřních zdrojů je lepší návratnost investic do 

vzdělávání svých zaměstnanců. 

 

Nevýhody vnitřních zdrojů 

Přestože v předchozím odstavci bylo uvedeno, že získáváním zaměstnanců 

z vnitřních zdrojů se zvýší morálka firmy, není to vždy pravidlem. Nevýhodu lze vidět 

v určitém soupeření mezi pracovníky. Pokud jde o vysoce postavené místo v hierarchii 

organizace, může to v organizaci vyvolat konflikty a mnohdy i nesportovní boj o toto místo. 

Po výběru uchazeče může také nastat frustrace u neúspěšných uchazečů („proč zrovna on a 

proč ne já“), což může ovlivnit další výkon pracovníka. Další nevýhodou je zabránění 

pronikání nových myšlenek do firmy čili určitá stagnace a zpomalení rozvíjení podniku. 

 

Vnější zdroje 

Největší skupinou vnějších zdrojů jsou volné lidské zdroje na trhu práce. Tento okruh 

zájemců je omezen jednak povahou pracovního místa, a jednak místní působností nebo 

možností ojíždění za prací. Dále jsou tu absolventi škol. Bohužel v tomto směru nejsou 

firmy zatím moc vstřícné, jelikož absolventi škol častokrát nemají potřebnou praxi. Mezi 

další vnější zdroje pracovních sil patři i zaměstnanci jiných organizací, kteří jsou rozhodnuti 

změnit zaměstnavatele. V tomto ohledu by měla být organizace velmi pozorná, protože 

může jít o nastrčeného špeha z konkurenční firmy. Pokud tomu však tak není, může být 

tento uchazeč velmi vhodný. Může přinést do firmy nové pohledy a přístupy, a také to může 

svědčit o špatném přístupu k pracovníkům v konkurenční firmě. Poslední skupinou mezi 

vnějšími zdroji jsou ženy v domácnosti, důchodci nebo studenti. Organizace však většinou 

tyto skupiny využívají jen okrajově. 
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Výhody vnějších zdrojů 

Zejména pokud podnik potřebuje rychle získat specialisty na určitou oblast či jinak 

vysoce kvalifikované pracovníky, je vhodné vybírat z vnějších zdrojů. Takto získaní 

pracovníci mohou do firmy přinést nové pohledy a přístupy a rozvíjet připravenost 

organizace na změny. 

 

Nevýhody vnějších zdrojů 

Nevýhodou tohoto získávání je značná složitost procesu a také její náklady. Při 

získávání z vnějších zdrojů totiž nestačí jen nějaké oznámení na podnikové vývěsce, ale je 

nutno zapojit jiné, nákladnější prostředky. Také adaptace a orientace je u těchto uchazečů 

zdlouhavější, neboť firmu neznají. Zejména nepsaná pravidla organizace, které se nejdou 

naučit z nějakého manuálu. Získávání z vnějších zdrojů může negativně ovlivnit morálku 

v podniku u stávajících zaměstnanců. Mohou nabýt dojmu, že v tomto podniku nelze nijak 

kariérově postupovat. 

 

Podmínky ovlivňující získávání zaměstnanců 

To, kolik a jací uchazeči o práci se nám přihlásí, ovlivňují určité podmínky. Můžeme 

je rozdělit na vnitřní a vnější. 

 

Vnitřní podmínky 

Babicová (2000) uvádí, že vnitřní podmínky můžou souviset buď s konkrétním 

pracovním místem, nebo s firmou, která místo nabízí. Jde-li o podmínky související 

s pracovním místem, tak je to například povaha práce, postavení ve firemní hierarchii funkcí, 

požadavky na zaměstnance, rozsah povinností a odpovědnost, pracovní doba atd. Pokud jde 

o podmínky související s organizací, je to význam firmy a její úspěšnost, pověst (image) 

firmy, úroveň a spravedlnost v odměňování, úroveň zaměstnaneckých vztahů, možnost 

podnikového vzdělávání a školení, umístění firmy a životní prostředí v jeho okolí. 

 

Vnější podmínky 

Vnějšími podmínkami se již zabývali v kapitole o faktorech ovlivňujících ŘLZ na 

straně 5-7. 
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Aby bylo získávání pracovníků co nejvíce efektivní, je nutné přesně znát povahu 

pracovních míst, která chceme obsadit. To nám zajišťuje analýza pracovních míst. Dále je 

nutné vědět, kteří pracovníci firmu opustí, stanou se nadbytečnými či budeme potřebovat 

další pracovníky. To je součástí personálního plánování. Vztahy mezi těmito činnostmi 

znázorňuje obrázek 2.3. 

 

Obrázek 2.3 Vztah mezi analýzou pracovních míst, personálním plánováním, 

získáváním a výběrem zaměstnanců (Koubek, 2001, str. 123) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formy získávání uchazečů 

Podle Koubka (2007) musí volba metod získávání pracovníků vycházet z toho, že 

musíme dát vhodným lidem vědět o volných pracovních místech a zároveň je nalákat tak, 

aby se o místo začali ucházet. Volby metod se odvíjejí od toho, z jakých zdrojů se 

rozhodneme získávat pracovníky, jaké jsou požadavky na uchazeče. Důležitými faktory jsou 

také náklady a čas. To znamená, kolik máme prostředků pro získávání zaměstnanců a jak 

rychle potřebujeme volná místa obsadit. Existuje nespočet forem získávání zaměstnanců a 
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organizace by se nikdy neměla zaměřovat jen na jednu metodu. Zde jsou uvedeny některé 

nejčastěji používané metody. 

 

Služby úřadu práce 

Tato forma je velmi nenáročná na náklady. Úřady zprostředkovávají zaměstnání 

naprosto bezplatně jak pro uchazeče, tak pro firmu. Navíc tyto úřady sami vyhledávají 

informace o uchazečích, takže je možné předem vyčlenit nevhodné uchazeče. Nevýhodou 

této metody je ovšem omezený výběr pracovníků. Většinou jde o osoby s nižší kvalifikací či 

jinak nezaměstnatelné osoby. Na vrcholové pozice je tato metoda spíše nevhodná. 

 

Inzerce 

Je to jednoznačně nejrozšířenější forma získávání pracovníků. Nejčastěji se využívá 

novin a časopisů, často i specializovaných periodik. Větší firmy si mohou dovolit inzerovat 

také v rádiích či v televizi. Záleží také, na jakou pozici kandidáta hledáme. Pokud jde o 

pracovní místo vyžadující málo kvalifikovanou pracovní sílu, zaměřujeme se na regionální 

tisk. Jestliže máme zájem o špičkové specialisty nebo málo se objevující povolání můžeme 

využít periodika s celostátní či dokonce mezinárodní působností. 

 

Internet 

V současné době působí na webu nespočet internetových zprostředkovatelů práce. Za 

všechny můžeme uvést například stránky www.prace.cz či www.jobs.cz. Je jich však 

mnohem více. Tyto stránky vyhledávají práci nezaměstnaným osobám a firmy zde mohou 

najít uchazeče o volná pracovní místa. Uchazeč si zde vloží životopis a na e-mail mu chodí 

nabídky práce, které se shodují jednak s jeho kvalifikací a jednak s jeho požadavky (místní, 

časové, plat apod.) Podnik si může ze životopisů vybírat potenciální uchazeče a sám je 

oslovovat. Tato metoda je v poslední době velmi rozšířená. Hlavní výhody této metody lze 

jednoznačně vidět v malé finanční náročnosti. Tyto portály totiž zpravidla zprostředkovávají 

své služby zdarma. Další výhodou je také velký výběr uchazečů. Jedinou nevýhodou je fakt, 

že ne každý nezaměstnaný má v současnosti přístup k internetu a podnik se tak může ochudit 

o jinak velice schopné pracovníky. 
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Vývěsky 

Může se jednat buď o vývěsky neboli poutače ve městech, na veřejných místech, 

nebo o vývěsky v organizaci. Tyto inzeráty vyvěšené na veřejných místech podněcují 

zájemce o práci, aby si našli další informace o nabízené práci. 

 

Doporučení zaměstnancem 

Jedná se o pasivní metodu získávání zaměstnanců. Při této metodě je důležité, aby 

řadoví pracovníci firmy věděli o uvolňovaném místě a o nárocích kladených na toto místo. 

V tomto směru můžeme ostatní pracovníky také motivovat určitým druhem odměny. 

Například za to, že přivedou do firmy dobrého zaměstnance, který ve firmě nějaký čas 

vydrží. V praxi je tento druh motivace velice úspěšný. 

 

Ostatní metody 

Právě jsme si představili nerozšířenější metody získávání pracovníků. Nejsou však 

zdaleka jedinými formami. Dále lze využít například spolupráci se školami, kde si firma 

zajišťuje potřebný počet pracovních sil a naopak absolventi mají jistotu, že po škole najdou 

uplatnění. Mezi méně časté formy získávání zaměstnanců můžeme zařadit třeba firemní dny, 

burzy práce či spolupráci s odborovými organizacemi. Mějme na paměti, že žádnou metodou 

nelze pokrýt všechny potenciální uchazeče. Proto je důležité různé metody kombinovat 

podle povahy profese. 

 

2.2.3 Výběr zaměstnanců 

„Úkolem výběru pracovníků je rozpoznat, který z uchazečů o zaměstnání, 

shromážděných během procesu získávání pracovníků a prošlých předvýběrem, bude 

pravděpodobně nejlépe vyhovovat nejen požadavkům obsazovaného pracovního místa, ale 

přispěje i k vytváření zdravých mezilidských vztahů v pracovní skupině i v organizaci, je 

schopen akceptovat hodnoty příslušné pracovní skupiny, útvaru a organizace a přispívat 

k vytváření žádoucí týmové a organizační kultury a v neposlední řadě je dostatečně flexibilní 

a má rozvojový potenciál pro to, aby se přizpůsobil předpokládaným změnám na pracovním 

místě, v pracovní skupině i v organizace.“ (Koubek, 2001, str. 156) 

 

Jak je patrné z výše uvedené definice úkolů výběru pracovníků, nejde čistě jen o 

kvalifikaci na volné pracovní místo. V úvahu musíme brát i osobnostní charakteristiky 
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pracovníka. Musíme umět předvídat, jaký bude jeho pracovní výkon nebo jakým způsobem 

„zapadne“ mezi ostatní zaměstnance firmy. Hlavním cílem výběru zaměstnanců je tedy 

„vybrat nejlepší lidi pro danou práci.“ (Foot a Hook, 2002) 

 

Základem úspěšného výběru pracovníků je shromáždění potřebných dokumentů od 

uchazečů. Musíme si určit, jaké dokumenty a v jaké formě je budeme vyžadovat. To 

uvedeme již v předchozí fázi, a to v získávání pracovníků například v inzerátu. Jak je vidět, 

získávání a výběr zaměstnanců nejsou v žádném případě oddělené personální činnosti a 

často se překrývají či na sebe bezprostředně navazují. 

 

Fáze výběru zaměstnanců 

Ve výběru zaměstnanců rozlišujeme dvě fáze: předběžnou, neboli tzv. předvýběr a 

vyhodnocovací. 

 

Předběžná fáze 

„Většina zaměstnavatelů by si přála udělat pohovory s množstvím uchazečů ještě předtím, 

než jim nabídnou pracovní místo. Ve většině případů přiláká úspěšná náborová kampaň více 

uchazečů, než s kolika by bylo možné pohovory uskutečnit. Prvním krokem je proto redukce 

uchazečů na zvládnutelný počet a tento proces je znám jako předvýběr.“ (Foot, Hook, 2005, str. 

85) 

Tato fáze začíná již zjištěním, že potřebujeme obsadit volné pracovní místo. Následují tři 

kroky charakterizující předběžnou fázi Koubek (2001). 

 

a) Nejprve musíme definovat pracovní místo. Zde se stanovují základní pracovní 

podmínky na něm. Jde o popis pracovního místa popsaný v kapitole o analýze 

pracovních míst. 

b) Ve druhém kroku zjišťujeme jakou kvalifikaci a jaké potřebné znalosti by měl 

pracovník mít, aby mohl úspěšně vykonávat svoji práci. Jedná se o specifikaci 

pracovního místa. 

c) Závěrečný krok vychází z druhého a jde ještě více do hloubky při posuzování 

kvalifikace a dovedností. Určujeme, jaké nejnižší vzdělání musí pracovník 

dosáhnout. Počet let praxe v daném oboru apod. 
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Vyhodnocovací fáze 

Následuje po určitém čase po předběžné fázi. Nejprve musíme získat potřebný počet 

uchazečů o pracovní místo a podle jimi zaslaných dokumentů vyhodnotit určitou skupinu 

nejvhodnějších kandidátů. Ve vyhodnocovací fázi již pomocí jednotlivých metod výběru 

(popsáno níže) vybíráme toho nejvhodnějšího kandidáta (popřípadě více kandidátů, jestliže 

potřebujeme obsadit na stejnou profesi více zaměstnanců) 

Dokumenty od uchazečů 

V předchozím textu jsme se často dočetli o určitých dokumentech, které zasílají do 

firmy uchazeči o místo. Podle Dvořákové (2001) uchazeči zasílají, pokud není uvedeno 

jinak, životopis a motivační dopis. Tyto dva dokumenty jsou velmi důležité a mají vysokou 

vypovídací schopnost. Můžeme z nich zhruba vyčíst uchazečovu osobnost, vztah k práci, 

pracovní kariéru a celkovou vhodnost pro požadované místo.  

 

Životopis 

Tento druh dokumentu může mít podobu strukturovanou či nestrukturovanou. 

V praxi se častěji využívá strukturované formy. Ta rozděluje životopis na určité úseky 

s odrážkami. Nestrukturovaná forma je psána pomocí na sebe navazujících vět. V životopise 

se dočteme o uchazečových předchozích zaměstnáních a zkušený personalista také může 

podle povahy těchto zaměstnání vyčíst to, zda uchazeč má zájem se dále rozvíjet a budovat 

svoji kariéru. Ovšem jsou zde uvedena jen holá fakta a data, zvláště pokud jde o životopis 

strukturovaný. 

 

Motivační dopis 

Motivační dopis více vystihuje povahu člověka. Zde si všímáme především stylu, 

formy a obsahu motivačního dopisu. V tomto dokumentu by mělo zhruba být obsaženo proč 

si kandidát myslí, že je na tuto pozici vhodný, popřípadě co ho vedlo k tomu, že se uchází o 

tuto práci. 

 

Pokud uchazeč projde úvodním předvýběrem, může podnik po něm vyžadovat 

některé další potřebné dokumenty. Některé firmy mají například své vlastní osobní 

dotazníky. Ty jsou ovšem často velmi dlouhé, někdy na několik stran a můžou potenciálního 

vhodného uchazeče odradit od dalšího ucházení se o místo. Jednak odradí již rozsahem a 

navíc si někteří jedinci to mohou považovat za byrokratickou strnulost firmy a raději stáhnou 
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žádost o práci. Dalšími dokumenty mohou být ještě kopie o ukončení nejvyššího dosaženého 

vzdělání, kopie certifikátů a ukončení dalšího vzdělávání, pracovní posudky, reference atd. 

Metody výběru zaměstnanců 

Podle Bláhy (2000) jsou nejčastějšími metodami tyto: 

 

 

Přijímací pohovor 

Určitě nejpoužívanější metoda výběru. Jedná se o rozhovor uchazeče s personalistou 

či přímým nadřízeným. Pro pohovor je vhodné vyčlenit dostatek času a potřebné místo, kde 

se nebudou vyskytovat rušivé elementy. Na pohovor musejí být oba účastníci připravení a 

musejí na něj mít dostatek času. Uvádí se, že termín a čas pohovoru by měl být znám 

minimálně tři dny dopředu a rozhodně by neměl trvat více než hodinu a půl. Pohovor 

můžeme rozdělit na strukturovaný a nestrukturovaný. V prvním případě je dán pouze rámec 

informací, které je potřeba zjistit a průběh pohovoru volně plyne. V případě druhém je 

pohovor přesně naplánován včetně sledu otázek a časové posloupnosti pohovoru. Moderní 

literatura se spíše přiklání k druhé variantě. Strukturovaný pohovor totiž nikdy neopomene 

získat od uchazeče všechny informace a navíc je možné lehce srovnávat odpovědi od více 

uchazečů. Na druhou stranu je strukturovaný pohovor náročnější na přípravu a neodhalí tolik 

osobnost uchazeče. 

 

Životopis 

Viz. dokumenty od uchazečů (str. 18) 

 

Ukázka práce 

Tato metoda je využívána hojně při výběru na místo dělnických profesí. Uchazeči 

předvádějí jejich umění při zhotovování jednoduchých výrobků. Přijat je ten uchazeč, který 

výrobek zhotoví v nejlepší kvalitě, v nejkratším čase a s nejmenšími náklady. 

 

Assessment centra 

Metoda vhodná spíše pro manažerské pozice. Skupina uchazečů na tyto pozice řeší 

simulované problémy manažerů, které se mohou vyskytnout při této profesi. Skupina 
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několika pozorovatelů1 pak zkoumá chování uchazečů. Často se využívá i technika hraní rolí 

apod. 

 

Zdravotní prohlídka 

Na určité profese, které vyžadují zvýšenou fyzickou zátěž. 

 

 

Reference 

I ty mohou hrát ve výběru pracovníků velkou roli. Není vůbec na škodu si uchazeče 

„proklepnout“ i z jiného zdroje, než je on sám. Musíme však zvážit, do jaké míry budou 

poskytnuté informace validní a pravdivé. Pozor však na uchazeče, kteří dosud jsou 

zaměstnání například u konkurenční firmy. V tomto případě je zcela netaktní a nedoporučuje 

se získávat reference z uchazečova současného zaměstnání. 

 

Výpis z rejstříku trestů 

Například u policie, armády apod. 

 

Doplňkovými metodami jsou ještě psychologické testy, grafologie, frenologie, 

astrologie a jiné. Tyto metodami však mají většinou velmi malou vypovídací schopnost a 

používají se ve velmi omezené míře. 

 

2.2 Shrnutí teoretické části 

 

Získávání a výběr zaměstnanců představuje ve firmě důležitý proces, který významně 

ovlivňuje úspěšnost a konkurenceschopnost podniku. Existuje mnoho faktorů, které 

získávání a výběr zaměstnanců ovlivňují. Některé z nich se dají částečně ovlivnit, jiné ne. 

Uchazeče o práci můžeme získávat jak z vnějších, tak vnitřních zdrojů, přičemž obě skupiny 

skrývají mnohá pozitiva či negativa. Získávání a výběr obsahuje 3 základní kroky. Nejprve 

je nutné definovat požadavky na konkrétní místa. Jednak musíme zjistit potřebný počet 

pracovníků a také jejich potřebnou kvalifikaci a dovednosti. Velmi důležitou součástí 

personální práce je tedy plánování. Podnik by měl plánovat strategii lidských zdrojů 

                                                 
1  Tito pozorovatelé jsou také někdy umístěni mezi ostatní uchazeče, aniž by ti o tom věděli a často se snaží i 
uměle vyvolat konflikt, aby se zjistilo chování uchazečů v krizových situacích či při řešení konfliktů. 
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v souladu s celkovou strategií podniku a jeho cíli. V následující části práce se přesvědčíme, 

zda sledovaný podnik pečlivě plánuje potřebu lidských zdrojů v návaznosti na ostatní 

strategie podniku. Dalším krokem získávání a výběru zaměstnanců je oslovení potenciálních 

uchazečů různými formami inzerce. Cílem je přilákat vhodný počet uchazečů s potřebnými 

dovednostmi. Posledním krokem je samotný výběr. Z celkového počtu přilákaných uchazečů 

vybíráme ty nejvhodnější na danou pozici. I těmito kroky se budeme v aplikační části 

zabývat. Popíši, jak samotný systém získávání a výběru zaměstnanců v podniku funguje a 

jakými pravidly se řídí.  
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3 Analýza procesu získávání a výběru zaměstnanců v podniku 

Adriana s. r. o. – výrobce těstovin 

V následující kapitole se budeme zabývat problémem získávání a výběru zaměstnanců 

v konkrétním podniku. V každém podniku se může proces získávání a výběru zaměstnanců 

lišit. Podnik, ve kterém budu analýzu tohoto procesu provádět, se jmenuje Adriana – 

výrobce těstovin, s. r. o. a sídlí nedaleko obce Litovel, ve vesnici Tři Dvory. Analýzu 

systému získávání a výběru zaměstnanců provedu dvěma metodami. Rozhovorem 

s personalistkou podniku a dotazníkem pro samotné zaměstnance. Analýza bude spočívat 

v důkladném prostudování interních materiálů firmy a pomocí zmíněných metod se pokusím 

zmapovat proces získávání a výběru v této firmě. Dříve, než se pustíme do samotné analýzy 

procesu, si představíme tuto firmu. 

3.1 Charakteristika podniku Adriana – výrobce těstovin, s. r. o. 

3.1.1 Historie podniku 

„Firma Adriana – výrobce těstovin, s. r. o. (dále jen Adriana) byla postavena, dá se 

říct, na zelené louce poblíž vesnice Tři Dvory na litovelsku (Olomoucký kraj) v roce 1992. 

Výroba byla zahájena od začátku roku 1993. Zpočátku byl tento podnik jedním 

z přidružených závodů zemědělského družstva Červenka. V roce 1994 se družstvo rozhodlo, 

že závod odprodá tehdejším nejvýše postaveným lidem z vedení závodu. Těmi byli ing. Petr 

Křížek, Vladimír Karger a ing. Jiří Pavlík. Proces privatizace podniku byl dokončen 17. 

června 1994 zápisem firmy do obchodního rejstříku. Tehdy vznikl podnik Adriana, s. r. o. 

Podnik se již od počátku existence zabývá výrobou výhradně bezvaječných těstovin, a to ve 

dvou druzích – Standard a Exclusive. Již v počátečních letech výroby podnik vyvážel své 

výrobky do zahraničí, především do Ruska a Ukrajiny. V letech 1993 – 1996 produkoval 

zhruba 1400 tun těstovin měsíčně v poměru 50 % výrobky řady Standard a 50 % výrobky 

řady Exclusive. V těchto letech bylo vybavení podniku dosti skrovné. Nacházela se zde 

jedna linka na přílohové těstoviny a jedna linka na špagety. Až v roce 1998 podnik koupil 

další výrobní linku na přílohové těstoviny, která měla kapacitu 1300 tun každý měsíc. 

Ovšem v tomto období se začíná propadat ruský trh a přichází velmi špatné období podniku. 

V následujících pěti letech přichází fáze stagnace. V roce 2003 přichází změna. Podnik je 

prodán společnosti Europasta SE z Boršova nad Vltavou a Adriana se stává divizí Europasty. 
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V důsledku tohoto prodeje se podniku Adriana otevírají nové trhy a tím se zvyšuje objem 

výroby. Výroba se zde pohybovala okolo 2400 tun měsíčně. K největšímu rozkvětu podniku 

došlo v roce 2009. Je uskutečněn nákup další výrobní linky na přílohové těstoviny, čímž se 

výroba zvyšuje na 3700 tun za měsíc. Dále pak je postaven sklad na 1000 paletových míst a 

dochází k rozšíření technologie ve výrobě (např. robotizační systémy, kartonovačka, balící 

stroj). V grafu 3.1 vidíme zvyšování objemu výroby v několika posledních letech.“2 
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Graf 3.1 Objem produkce podniku Adriana

objem produkce 
(v tis. t/rok)

 

3.1.2 Současný stav podniku 

„V současné době podnik vyváží polovinu své produkce do zahraničí. 

Nejvýznamnějším odbytištěm jsou země střední Evropy, především Slovensko, Polsko a 

Maďarsko. Dalšími významnými obchodními partnery jsou odběratelé z pobaltských 

republik - Litvy, Lotyšska, Estonska a rovněž stále se rozvíjející obchodní vazby s 

Chorvatskem a Slovinskem. Své místo zaujímá samozřejmě i trh zemí bývalého Sovětského 

svazu, k nimž patří Ukrajina, Kazachstán a zejména pak Rusko. Odběrateli z této skupiny 

jsou zákazníci z Kaliningradské a Moskevské oblasti, kteří zboží distribuují dále po celém 

Rusku. Mezi další zahraniční odběratele patří kromě výše uvedených trhů také Izrael. 

Těstoviny podniku Adriana našly odbytiště i v Africe. Uplatnili se již na trzích v Nigérii, 

Senegalu a republice Pobřeží slonoviny. Dnes je Adriana největším výrobcem těstovin v ČR. 

V tuzemsku jsou těstoviny Adriana distribuovány celoplošně za pomocí regionálních 

zástupců a stále se dynamicky rozšiřující sítě obchodních řetězců. Výrobky naleznete v 

                                                 
2 Text je použit z Výročních zpráv podniku Adriana, s. r. o. – výrobce těstovin v letech 1993 - 2010 
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největších a nejznámějších supermarketech jakými jsou: Albert, Globus, Interspar, Makro a 

Jednota. Kromě těchto řetězců zásobuje i velkoobchody zaměřené na distribuci 

maloobchodních prodejen i gastronomických provozů. Na konci roku 2009 bylo přijato 

akcionáři Europasty rozhodnutí sloučit veškeré obchodní a výrobní aktivity v České 

republice do jedné společnosti. Spojení se realizovalo formou převzetí jmění dceřiných 

společností firmou Europasta SE jako jediným společníkem resp. akcionářem. K převzetí 

jmění a výmazu dceřiných společností z Obchodního rejstříku došlo k datu 1. 5. 2010. Od 

tohoto data je Europasta SE jedinou právnickou osobou skupiny v ČR. Realizovaná fúze 

výrazně zjednodušila celkové fungování skupiny Europasta SE a měla by spolu s výraznými 

investicemi posledních dvou let vést k dalšímu zkvalitnění péče o zákazníky. Po fúzi dále 

skupina zachovala kontinuitu všech jejich obchodních značek, zejména značek Adriana, 

Zátkovy těstoviny a mouka, Rosické těstoviny a Ideál.“3 

3.1.3 Výrobní technologie 

„Kvalita těstovin Adriana je vedle jiných aspektů dána špičkovou italskou 

technologií, kterou doposud nevlastní žádná jiná tuzemská firma. Jednotlivé druhy těstovin 

vyrábí na čtyřech výrobních linkách. Kapacita výroby je 48 000 tun těstovin za rok, což 

trojnásobně převyšuje možnosti ostatních tuzemských firem a řadí tento podnik mezi 

nejmodernější střední evropské výrobce. Celá výroba těstovin je pod přímým dohledem 

italských specialistů. Dodavatelem výrobních linek je italská firma Pavan, což je jeden z 

největších světových výrobců těstárenské technologie. Všechny výrobní linky jsou vybaveny 

systémem T.A.S. (Thermo-active-system) umožňujícím použití velmi vysokých teplot (až 

120 °C) při sušícím procesu. Vyrobené těstoviny jsou téměř sterilní, což dokazují výsledky 

laboratorních testů, kterým jsou těstoviny podrobeny v závěrečné fázi výrobního procesu.“4  

Portfolio výrobků 

Jak již bylo výše uvedeno, Adriana vyrábí těstoviny ve dvou řadách – Exclusive a 

Standard, a také Toskánskou omáčku. 

 

Exclusive 

Těstoviny řady Exclusive jsou prodávány v červených obalech s pěti hvězdičkami. K 

jejich výrobě se používá tzv. semolina, což je mouka z tvrdé těstárenské pšenice, která je 
                                                 
3 http://www.adriana.cz/partneri 
4 http://www.adriana.cz/vyrobni-technologie 
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dovážena z Rakouska a Itálie. Těstoviny vyrobené ze semoliny jsou špičkové kvality – 

nelepí se, nerozvařují a drží svůj tvar. Semolina používaná na výrobu těstovin červené řady 

má vysoký obsah pigmentu, vysoce jakostní lepek, který těstovinám dává přirozenou žlutou 

barvu. Tento lepek je podstatně pevnější než lepek v potravinářských pšenicích, drží hmotu 

pohromadě a těstovina se nerozvaří. 

 

Standard 

Těstoviny řady Standard jsou prodávány v zelených obalech se třemi hvězdičkami. 

Jsou vyráběny z nejlepších druhů polohrubé výběrové mouky s přidáním zlepšujících 

ingrediencí. Tuto surovinu firma odebírá od 15 významných dodavatelů z Moravy i Čech. 

 

Toskánská omáčka 

Je mimořádně chutná jemná příloha kvalitních těstovin obsahující vybrané druhy 

zeleniny, speciální rajčatový protlak a koření. Adriana ji vyrábí ve spolupráci se společností 

Alibona Litovel. Toskánská omáčka Adriana získala v roce 2000 na mezinárodním 

potravinářském veletrhu v Brně prestižní cenu ZLATÁ SALIMA. 

 

3.1.4 Lidské zdroje v podniku 

Na začátku svojí existence podnik zaměstnával 52 zaměstnanců. S rostoucím 

objemem produkce bylo nutné rozšířit jak kapitálové vybavení podniku, tak i zvýšit počet 

zaměstnanců. Nyní podnik zaměstnává 125 zaměstnanců. Vývoj počtu pracovních sil 

v podniku můžeme vidět v grafu. 3.2. Z grafu je patrná výše popsaná historie podniku. 

Zejména útlum v letech 1998 až 2001, a také postupný rozkvět firmy od roku 2003. 
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Nejvyššími řídícími orgány společnosti jsou jednatelé a valná hromada společníků. 

Podnik se člení na čtyři útvary – útvar ředitele, obchodní útvar, výrobní útvar a útvar kvality. 

Veškeré uvedené útvary se podílejí na řízení společnosti v rámci svých povinností, práv a 

odpovědnosti.  

 

Ředitel společnosti přímo řídí sekretariát a účtárnu, manažera obchodu pro tuzemsko, 

exportního manažera, manažera logistiky, manažera výroby a manažera kvality.  

 

Obchodní útvar v sobě zahrnuje manažera obchodu pro tuzemsko, který řídí prodej 

v České republice a řídí regionální zástupce. Dále exportní manažer řídí prodej do zahraničí 

a manažer logistiky přímo řídí vedoucí směn ve skladu hotových výrobků a zajišťuje 

dopravu. 

 

Výrobní útvar, jehož vedoucím je manažer výroby přímo řídí vedoucího technického 

úseku, vedoucí materiálně technického zabezpečení, technologa, směnové mistry, vedoucího 

provozního úseku, asistentku výroby a správce IT. 

 

Útvar kvality, jehož vedoucím je manažer kvality přímo řídí laboratoř a zároveň 

odpovídá v souladu se standardy bezpečnosti potravin za implementaci, udržování a 

aktualizaci požadavků standardů v rámci společnosti. 

 

Přesnější přehled organizačního řádu a útvarové struktury společnosti Adriana je popsána 

v příloze 2. 

 

V podniku je také kladen důraz na další rozvoj a vzdělávání svých zaměstnanců. Každý rok 

je vedoucími jednotlivých útvarů vypracováván plán vzdělávání, kde vedoucí zachytí 

potřebu vzdělávání zaměstnanců ve svém útvaru formou návrhu různých školení apod. 

 

Zaměstnanci také mohou využívat různé výhody. Například mají k dispozici podnikovou 

jídelnu, kde je možné objednat si stravu za zvýhodněnou cenu nebo nakupovat zboží 

vyráběné podnikem taktéž se slevou oproti běžným spotřebitelům. 
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3.1.5 Marketing firmy 

Firma využívá reklamy na podporu značky v médiích, především v časopisech a TV, 

dále pak v regionálním rozhlasu a televizi. V roce 2010 jsme mohli v médiích zaznamenat 

kampaň Viva Littovella, která se snaží o zviditelnění značky Adriana v České Republice. 

Reklama byla vysílána na televizních stanicích Nova a Prima a také na 14 rádiových 

stanicích po celé ČR.  Reklamní spot byl natočen v březnu roku 2010 v Litovli a celkové 

náklady se vyšplhaly ke 12 milionům korun.  

 

Podnik se zaměřuje na sponzoring především materiální formou. Mezi hlavní 

skupiny, kam své výrobky firma dodává, patří sportovci, sportovní závody nebo dětské 

tábory. Podnik také sponzoruje charitu v Olomouci, Uničově a Litomyšli. Finanční formou 

sponzoringu podnik financuje spíše kulturní akce v Litovli a okolí. 

 

3.2 Analýza procesu získávání a výběru zaměstnanců v podniku Adriana 

3.2.1 Metodika analýzy podniku 

 Abych co nejlépe zjistil, jak proces získávání a výběru zaměstnanců v podniku 

Adriana funguje, využil jsem pro tuto bakalářskou práci dvou metod. První metodou byl 

nestandardizovaný rozhovor s personalistkou podniku paní Olgou Kadlčíkovou. Rozhovor 

trval zhruba dvě hodiny a tématem rozhovoru bylo mimo toho, jak v podniku vybírají nové 

zaměstnance i historie a současný stav podniku. Otázky, kterých se náš rozhovor týkal, 

můžeme vidět v příloze 7. Dále mi personalistka poskytla interní firemní dokumenty 

v tištěné podobě, ze kterých jsem taktéž čerpal a jsou uvedeny v interních zdrojích firmy 

Adriana, s. r. o. na konci této práce. Jedná se zejména o podklady k historii firmy, a také 

směrnice podniku z oblasti výběru zaměstnanců. Druhou použitou metodou byl dotazník, 

který vyplňovali zaměstnanci podniku. Dotazník obsahoval 11 otázek, které se týkaly 

převážně oblasti výběru zaměstnanců. Dotazník vyplnilo 100 zaměstnanců napříč organizací. 
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3.2.2 Výsledky analýzy pomocí rozhovoru a prostudování interních 

materiálů 

 

Základem pro úspěšné obsazení pracovníků v potřebném počtu na správná místa je 

plánování. Proto mne v rozhovoru zajímalo, zda podnik dopředu plánuje potřebu pracovních 

sil. Tento plán by měl mít úzkou návaznost na celkovou strategii podniku do dalších let. Jak 

jsem zjistil, propojení těchto strategií funguje v podniku následovně. 

 

Dvakrát ročně se ve firmě koná valná hromada všech společníků firmy včetně 

výkonných manažerů, kde jsou projednávány nejdůležitější body fungování firmy a strategie 

podniku do dalšího období. Zde jsou také jednotlivými manažery navrhovány plány svého 

oddělení, ať už jde například o výrobní plán, plán odbytu, marketingový plán nebo právě 

plán lidských zdrojů. Následně jsou tyto plány s většími či menšími úpravami odsouhlaseny 

a následně se jimi snaží řídit. 

 

Plán lidských zdrojů zpracovává právě personalistka podniku. Ta si vyžádá od 

ostatních manažerů jejich plány, které tito manažeři vypracovali v souladu se strategiemi 

odsouhlasenými na předchozích valných hromadách. Poté v návaznosti na tyto plány vytváří 

svůj plán lidských zdrojů, který mimo stěžejního plánu potřeby pracovních sil obsahuje 

například také plán vzdělávání pracovníků, plán propouštění, plán penzionování apod. 

V případě vychýlení se od plánů je potřeba naplánovat určité části jinak a zaktualizovat 

stávající plán. Proto se v podniku každý měsíc koná podniková porada vedoucích, kde se 

zjišťují právě odchylky od plánů a diskutují se kroky k dosažení nápravy. 

 

Nyní se zaměříme na samotný proces získávání a výběru zaměstnanců v podniku 

Adriana. Systém se řídí Organizační směrnicí č. 310-1, která je v souladu s ČSN EN ISO 

9001:2001 a také v souladu se Zákoníkem práce. Tato organizační směrnice stanovuje 

zásady, postupy a kompetence pro přijímání, zajišťování výcviku a ukončení pracovního 

poměru pracovníků, jejichž činnost má vliv na jakost. Za funkčnost, revizi, dodržování a 

aktualizaci této organizační směrnice odpovídá personalista podniku. Za soulad s normami 

ISO 9001:2001 této organizační směrnice odpovídá manažer jakosti. Proces získávání a 

výběru zaměstnanců je rozdělen do osmi celků. Postupový diagram tohoto procesu 

nalezneme v příloze 3. Níže si jednotlivé kroky procesu rozebereme podrobněji. 
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Zpracování Karty pracovního místa (KPM) 

Karta pracovního místa se dá lehce přirovnat ke specifikaci pracovního místa, o 

kterém byla řeč v teoretické části této práce. KPM zpracovává příslušný vedoucí úseku pro 

funkce spadající do jeho úseku a schvaluje je jeho nadřízený. V jednom vyhotovení jsou 

uloženy u příslušeného vedoucího úseku a jednou také u personalisty. Při zjištění změny 

kvalifikačních požadavků na pracovní místo vyhotovuje příslušný vedoucí pracovník novou 

KPM a starou skartuje. Vedoucí úseku zde specifikuje požadavky, které musí splňovat 

pracovník vykonávající příslušnou funkci neboli profesi. Kopii KPM předá vedoucí úseku 

personalistovi.  

 

Požadavek na pracovní místo 

V případě, že se v podniku objeví potřeba obsadit volné pracovní místo, tak vedoucí 

příslušného úseku zajistí potřebnou pracovní sílu sám, a to z okruhu známých samotného 

vedoucího či jiných pracovníků podniku. V tomto případě jde přijímaný pracovník na 

pohovor (viz. kapitola 3.2.6) Pokud se z tohoto okruhu nenajde nikdo, kdo by odpovídal 

požadavkům kladeným na pracovní místo, podá vedoucí pracovník Požadavek na pracovní 

místo personalistovi.  

 

Nábor 

Nábor přichází v úvahu tehdy, není-li pracovník zajištěn příslušným vedoucím úseku. 

Nábor pracovníků již však neprovádí vedoucí, nýbrž personalista podniku na základě 

Požadavku na pracovní místo. Náborem rozumíme získávání zaměstnanců zejména 

z vnějších zdrojů, tedy mimo podnik. 

  

Předběžné jednání 

V předběžném jednání nejprve personalista provede s uchazečem předběžný pohovor 

s cílem posoudit způsobilost uchazeče pro přijetí do zaměstnání a zjišťuje, zda uchazeč také 

splňuje podmínky dle Karty pracovního místa. Posléze uchazeče seznámí s požadavky na 

tuto práci a podmínkami zaměstnanců uvedených v kolektivní smlouvě. Poté provede 

záznam do Knihy uchazečů. Zde jsou zaznamenány údaje jak úspěšných, tak neúspěšných 

uchazečů. 
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Hodnotící fáze 

Personalista zhodnotí průběh pohovoru a rozhodne, zda uchazeč vyhovuje 

specifikovaným požadavkům. Poté vybere potřebný počet uchazečů, kterým sjedná Pohovor 

(viz. kapitola 3.2.6) s vedoucím příslušného úseku. Potřebným počtem se rozumí takový 

počet uchazečů, aby pohovor s uchazeči vedoucího úseku příliš časově nezatěžoval. Často si 

vedoucí úseku sám určí, kolik uchazečů má personalista získat. 

 

 

Pohovor 

Vedoucí příslušného úseku provede s uchazečem pohovor, ve kterém ho seznámí 

s podmínkami práce. Zejména ho podrobněji seznámí s náplní práce, pracovní dobou a 

jinými normami dodržovanými v podniku. Nakonec pohovoru uchazeč vyjádří své představy 

a požadavky. 

 

Hodnotící pohovor vedoucím úseku 

Vedoucí úseku zhodnotí průběh pohovoru. V případě, že uchazeč nevyhovuje 

požadavkům nebo sám nemá zájem o přijetí, je opět informován personalista, který provede 

potřebné úpravy v knize uchazečů. Pokud uchazeč vyhovuje požadavkům a má zájem 

pracovat v podniku, je poslán k personalistovi, který s ním vyplní potřebné formuláře pro 

přijetí. 

 

Přijetí uchazeče 

V případě, že je uchazeč vedoucím úseku vybrán jako nejvhodnější, jde 

k personalistovi. Ten s ním vyplní Kartu lékařských prohlídek a uchazeč si zajistí vstupní 

lékařskou prohlídku, která je rozhodující podmínkou pro přijetí. Pokud uchazeč projde 

lékařskou prohlídkou a je uznán jako práceschopný v podniku, pošle personalista uchazeče 

s Kartou lékařských prohlídek k vedoucímu příslušného úseku. Založí Osobní složku a 

připraví uchazeči potřebnou dokumentaci k přijetí do pracovního poměru. Od pracovníka 

převezme zápočtový list a doklady o kvalifikaci. 

 

Úloha personálního útvaru v podniku 

Podnik Adriana již působí na trhu více než 15 let a po celou dobu jejího fungování 

provádí personální práci stále jedna a tatáž osoba. Tento jev je v českých poměrech velmi 
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málo vídán. Podnik Adriana tedy nemá žádné personální oddělení, ani to není samostatný 

útvar. Personalista je zde zařazen do útvaru sekretariátu firmy a mimo personální práce 

vykonává ještě jiné administrativní úkony. 

 

Získávání zaměstnanců 

Získávání zaměstnanců se v tomto podniku provádí několika různými způsoby. V 

Adrianě se nejčastěji využívá spolupráce s úřadem práce v Litovli. V případě využití této 

metody se postupuje následovně. Nejprve je nutné, aby příslušný vedoucí pracovník oznámil 

personalistovi požadavek na pracovní místo nebo místa, které je potřeba obsadit. 

Personalista požadavek zpracuje tak, aby odpovídal formálním způsobem požadavkům 

úřadu práce, a odešle tyto nabídky na pracovní místa, která jsou podnikem nabízena. Úřad 

práce zpracuje požadavky, a následně je zveřejní na svých vývěskách či je prezentuje 

uchazečům jinou formou. V praxi se tento způsob získávání uchazečů o práci nejvíce 

osvědčil a je stále využíván.  

 

Další formou, která je v tomto podniku využívána, je inzerce. V případě potřeby 

obsadit volné místo, podnik umisťuje inzeráty zejména v místním tisku (Litovelské noviny) 

apod. Bohužel inzerce má velmi malou odezvu u uchazečů. 

 

Nemalou část uchazečů tvoří také lidé, kteří se firmě hlásí sami ze své vlastní vůle. 

V praxi tento postup funguje tak, že uchazeč přijde do podniku, konkrétně na vrátnici a tam 

je zapsán do Knihy uchazečů. Zde uvede základní osobní údaje, kontakt a o kterou pozici ve 

firmě by měl zájem. V případě potřeby obsadit volné pracovní místo personalista nahlédne 

do této knihy a rozhodne se, kterého uchazeče kontaktuje. 

 

Získávání zaměstnanců z vnitřních zdrojů podnik takřka nevyužívá.  

 

Výběr zaměstnanců 

Úkolem výběru zaměstnanců je zhodnotit nejen profesní ale i osobní charakteristiky 

uchazečů a z nich poté vybrat ty nejlepší. Nejde jen o získané dovednosti a schopnosti 

uchazečů, ale v poslední době se klade důraz především na osobnostní stránku člověka. 

Kladen je stále větší důraz na to, aby pracovník také takzvaně zapadl do kolektivu firmy. 
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 V podniku Adriana je stěžejní metodou výběru zaměstnanců výběrový pohovor. Ten 

vede buďto personalista podniku nebo vedoucí úseku, do kterého má přijímaný pracovník 

nastoupit. Další metodou využívanou podnikem je lékařská prohlídka. 

 

Výběrový pohovor 

V případě, že si pracovníka vyhledal sám vedoucí úseku, ten již na výběrový pohovor 

k personalistovi nejde. Vedoucí úseku uchazeče seznámí s náplní práce a podmínkami, ve 

kterých bude pracovník vykonávat svoji funkci. Pokud si však vedoucí úseku sám nevyhledá 

uchazeče, který by mohl vykonávat potřebnou funkci v podniku, podá požadavek na 

pracovní místo a potom je problém vyhledání potřebného uchazeče na personalistovi. 

Vedoucí úseku vyhledává potřebné uchazeče z několika oblastí. Může jít například o jeho 

známé, o nichž ví, že jsou způsobilí k vykonávání příslušné funkce. Dále může vyhledávat 

v okruhu známých svých podřízených pracovníků. V tomto ohledu jde však o neformální 

stránku. Neformální přístup je myšlen tím, že za přivedení schopného pracovníka do 

podniku nenáleží doporučujícímu pracovníkovi žádná oficiální odměna nebo jiná 

zaměstnanecká výhoda.  

 

Pohovor s vedoucím úseku 

Průběh pohovoru s vedoucím úseku můžeme rozdělit na dvě části, teoretickou a 

praktickou. Při teoretické části pohovoru vedoucí ve své kanceláři uchazeči nastíní povahu 

práce. K tomu vedoucí používá hlavně Popis pracovní činnosti, který musí každý vedoucí 

úseku vypracovávat pro každou funkci a kde je detailně popsán náplň práce, pracovní doba, 

odpovědnost, podřízenost, nadřízenost a podobné důležité aspekty práce. V této části 

pohovoru uchazeč také vysloví své požadavky a představy o vykonávané práci. Následuje 

část praktická. Součástí tohoto je podrobnější seznámení s prací, při kterém vedoucí ukáže 

uchazeči provoz, ve kterém by měl pracovat a předvede mu náplň jeho práce přímo na 

pracovišti. Poté se opět vrací do kanceláře, kde uchazeč sděluje své pocity a dojmy ze 

seznámení se s provozem.  

 

Pohovor s personalistou 

Když uchazeče vybírá personalista, vede s uchazeči, kteří usilují o pracovní místo, 

předběžný pohovor. Cílem předběžného pohovoru je zjistit způsobilost uchazeče k přijetí do 

zaměstnání. Dále jsou zde diskutovány spíše otázky obecnějšího charakteru. Například 

předchozí zaměstnání, jeho výsledky, doporučení apod. Personalista tedy nemá jako 
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primární cíl zjistit, zda by uchazeč mohl pracovat na konkrétním typu pracovního místa, ale 

spíše jde o to, jestli může zaměstnanec vůbec práci v daném podniku vykonávat. Jednoduše 

řečeno zda je uchazeč zaměstnatelný. 

 

Lékařská prohlídka 

Lékařská prohlídka přichází na řadu v případě, že uchazeč úspěšně prošel oběma 

pohovory (u personalisty i u vedoucího úseku). Nejprve však personalista s uchazečem 

vyplní Kartu lékařských prohlídek. Karta lékařských prohlídek, která je užívána v podniku 

Adriana nalezneme v Příloze 3. Po vyplnění si uchazeč zajistí vstupní lékařskou prohlídku, 

kterou provádí podnikový doktor u každého nově příchozího pracovníka do podniku. Ta je 

poslední podmínkou pro přijetí do pracovního poměru v této firmě. 

 

Dokumenty požadované od uchazečů 

V tomto ohledu nemá firma žádná zvláštní specifika. V zásadě jde pouze o tři 

dokumenty, které podnik vyžaduje od jedinců, ucházejících se ve firmě o místo. První 

skupinou jsou doklady o dosaženém vzdělání či jiné kvalifikaci. Dále jde o zápočtový list. A 

v posledním případě jde o osobní dotazník. 

 

Doklady o kvalifikaci 

Nejdůležitějším dokumentem z této skupiny dokladů je bezesporu doklad o 

nejvyšším dosaženém vzdělání. Ve většině případů jde o výuční list či maturitní vysvědčení. 

Ovšem pokud se jedná o výběrové řízení na vyšší pozici, často uchazeči přikládají 

vysokoškolský diplom či obdobný dokument prokazující dosažení vyššího vzdělání. Nejde 

však jen o tyto dokumenty. V podniku Adriana se nejčastěji provádí nábor na dělnické 

pozice, a tak mezi doklady o kvalifikaci můžeme v této firmě často najít například oprávnění 

na řízení vysokozdvižného vozíku. Při náboru obchodních zástupců je důležitý také řidičský 

průkaz skupiny B. Při výběru na pozice obchodních zástupců, kteří budou zajišťovat 

obchodní styk se zahraničím, by mohlo být vhodným dokladem osvědčení o znalosti cizích 

jazyků. 

 

Zápočtový list 

Tento dokument v podstatě shrnuje pracovníkovu profesní minulost, ale nejen to. 

V zápočtovém listu se můžeme dočíst o uchazečových předchozích zaměstnáních včetně 



- 34 - 
 

toho, jak dlouho u daného zaměstnavatele pracoval. Z toho se dá leccos vyčíst. Například 

když pracovník často mění zaměstnání a takřka nikde nezůstane po celou zkušební dobu, dá 

se odhadovat, že ani v našem podniku nezůstane moc dlouho. Dále se zde dočteme o 

pracovníkově absentérství. Můžeme vyvozovat pracovníkovu náchylnost k nemocem a podle 

toho odhadnout, jaký bude podíl odpracované době vůči absenci u nás. V posledním oddílu 

zápočtového listu najdeme mimo jiné i průměrný předchozí příjem pracovníka. Podle něj 

můžeme zvažovat, jaký nástupní plat uchazeči nabídneme. Ukázka zápočtového listu je 

v Příloze 4. 

 

Osobní dotazník 

Podnik Adriana má předtištěn svůj osobní dotazník, který vyplňují uchazeči. 

Dotazník je rozdělen na čtyři části. První část dotazníku obsahuje základní údaje o 

pracovníkovi a jeho rodině. Ve druhé části uchazeč informuje o svém dosaženém vzdělání a 

o jiné dosažené kvalifikaci, včetně probíhajícího vzdělání. Další část je zaměřena na 

předchozí zaměstnání. Tato část je vyplňována v souladu se zápočtovým listem, tak, aby 

informace v obou dokladech souhlasily. V poslední části se dotazník zaměřuje na uchazečovi 

srážky ze mzdy. Zajímavou položkou v dotazníku je kolonka, která zjišťuje, zda je uchazeč 

kuřák či nikoliv. Ve firmě, která ctí zásady etiky při získávání a výběru zaměstnanců by fakt, 

je-li pracovník kuřák či nikoliv absolutně neměl hrát roli. Tudíž by tato informace měla být 

pro zaměstnavatele naprosto irelevantní. Osobní dotazník je nejdůležitějším dokumentem při 

přijímání zaměstnanců. Shrnuje informace jak ze zápočtového listu, tak i poskytuje 

informace o dosažené kvalifikaci. Vzor osobního dotazníku v podniku Adriana je zachycen 

v Příloze 5. 

 

3.2.3 Výsledky a hodnocení dotazníkového šetření 

 Jak již bylo výše uvedeno, dotazník je složen z 11 otázek, z nichž 4 otázky jsou 

obecnějšího charakteru a zbylé otázky se zaměřují na proces získávání a výběru 

zaměstnanců. Respondenti byli seznámeni s účelem dotazníku, a zejména s tím, že 

poskytnuté informace jsou anonymní a budou sloužit pouze pro potřeby této práce. Vzor 

dotazníku je zachycen v příloze 6. Dotazník byl rozdán přesně stovce zaměstnanců, mezi 

nimiž nechyběli ani zaměstnanci z vedoucích pozic. Dotazníkové šetření bylo prováděno ve 

dnech 5. – 9.12 2010. Všech 100 dotázaných respondentů zodpovědělo všech 11 otázek. Pro 

zjištění reprezentativnosti vybraného vzorku respondentů jsem otázky 1, 2 a 5 porovnal 
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s evidencí pracovníků vedenou personalistkou, která zahrnuje všechny zaměstnance 

podniku. V evidenci pracovníků je mimo jiné zachycen právě věk, pohlaví a doba, po kterou 

zaměstnanci v podniku pracují. Zde jsou výsledky zjištěné z evidence pracovníků. 

 

1. Věkové rozložení pracovníků 

V hlavičce tabulky 3.1 jsou zachyceny věkové skupiny pracovníků. V prvním řádku 

vidíme věkové rozložení všech 125 zaměstnanců podniku, které jsem zjistil z evidence 

pracovníků. Druhý řádek nám toto rozložení ukazuje v procentuálním vyjádření. 

V posledním řádku jsou uvedeny hodnoty zjištěné z dotazníkového šetření. Srovnáním 

druhého a třetího řádku zjistíme, že se hodnoty velmi podobají. Tím pádem můžeme 

konstatovat, že věkové rozložení vybraného vzorku respondentů koresponduje se skutečným 

stavem věkového rozložení pracovníků v podniku. 

 

Tabulka 3.1 Srovnání dotazovaných se skutečným stavem (věk zaměstnanců) 

 18 - 25 26 – 35 36 - 45 46 - 55 56 - 65 65 a více celkem 

Všichni 

zaměstnanci 17 25 38 28 13 4 125 

%  všichni 

zaměstnanci 13,6 20 30,4 22,4 10,4 3,2 100 

dotazovaní 13 22 30 25 7 3 100 

 

2. Pohlaví zaměstnanců 

  Z evidence pracovníků jsem zjistil, že celkově v podniku pracuje 102 mužů a 23 žen, 

což v procentuálním vyjádření činí 82, resp. 18 procent. Ve vybraném vzorku činil poměr 

mužů a žen 83:17. Co se tedy týče pohlaví zaměstnanců, i zde je možné zaznamenat jistou 

shodu s vybraným vzorkem respondentů. 

 

3. Počet let ve firmě 

Níže uvedená tabulka 3.2 zachycuje, jak dlouho již zaměstnanci v podniku pracují. Pro 

zjednodušení interpretace je opět počet let rozdělen do několika tříd. Při bližším porovnání 

opět zjistíme, že výsledky dotazovaných zaměstnanců se téměř shodují s výsledky 

zjištěnými z evidence pracovníků, kde jsou zachyceni všichni zaměstnanci podniku. 

Odchylky lze zaznamenat pouze v řádu několika procent. 
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Tabulka 3.2 Srovnání dotazovaných se skutečným stavem (počet let ve firmě) 

Počet let ve 

firmě 0 - 1 2 – 4 5 - 9 10 a více Celkem 

Všichni 

zaměstnanci 22 43 36 24 125 

% všichni 

zaměstnanci 17,6 34,4 28,8 19,2 100 

Dotazovaní 16 37 26 21 100 

 

Z výše uvedených závěrů můžeme vyvodit, že vybraný vzorek respondentů se velmi 

podobá skutečnému celkovému stavu v podniku, a proto ho lze považovat za dostatečně 

reprezentativní pro potřeby dalšího zkoumání podniku. Nyní se podíváme blíže na 

zmiňovaný dotazník. Otázky jsem zvolil takové, abych si udělal co nejlepší představu o tom, 

jaká je struktura pracovníků v podniku, a také o tom jak probíhá získávání a výběr z pohledu 

uchazečů. Abych zajistil co nejvyšší návratnost dotazníku, zvolil jsem menší počet otázek. 

Zde jsou výsledky dotazníku. 

 

1. Otázka – Jaký je Váš věk? 

První otázkou jsem si chtěl udělat představu o věkovém rozložení tohoto podniku. 

Respondenti měli na výběr ze šesti věkových tříd většinou po deseti letech. Jak se ukázalo, 

nejpočetnější skupinou jsou zaměstnanci s věkem v rozmezí 36 – 45 let. Následující graf 3.2 

nám ukazuje procentuální rozložení věkových skupin. 
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2. Otázka – Jakého jste pohlaví? 

Další otázka se týkala pohlaví. Zejména mě zajímalo zastoupení žen v tomto výrobním 

podniku. Z Grafu 3.3 zjistíme, že zastoupení žen v podniku není příliš velké. Po hlubším 

prostudování dotazníků jsem zjistil, že ženy se v tomto podniku nacházejí především na 

administrativních pozicích. Ve výrobě pracuje pouze jedna žena, což je dáno zřejmě 

zvýšenou fyzickou náročností povahy práce. 

  

 

3. Otázka – Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání? 

Další z obecných otázek, která se týkala dosaženého vzdělání. Otázkou jsem sledoval, 

jaká je struktura pracovníků v podniku z hlediska vzdělání. Z Grafu 3.4 na následující straně 

je patrné, že převládá středoškolské vzdělání, ať už s maturitou nebo bez. Zastoupení 

zaměstnanců pouze se základním vzděláním je nulové. Oněch 12 % vysokoškolsky 

vzdělaných zaměstnanců jsem našel především na vedoucích pozicích a administrativě. 
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4. Otázka – Na jaké pozici v podniku pracujete? 

Tato otázka sleduje rozdělení pracovníků do jednotlivých oblastí. Zaměstnanci zde měli 

na výběr ze čtyř možností. A to vedení společnosti, administrativa, výroba a ostatní. Těmi 

ostatními byli myšleni zaměstnanci, kteří nespadají ani do jedné zbývající kategorie. Patří 

sem zejména lidé z oddělení úklidu, ostrahy, údržby strojů nebo IT specialisté. V Grafu 3.5 

vidíme, že největší část pracovníků zaujímá oddělení výroby, kde pracuje více jak polovina 

ze všech zaměstnanců podniku. 

 

 

5. Otázka – Jak dlouho v podniku pracujete? 

Tato otázka se týkala počtu let, která pracovník v podniku již strávil. Touto otázkou bylo 

také sledováno, v jakém rozsahu podnik přijímal zaměstnance v předchozích letech. Na 
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výběr byli 4 možnosti. Ukázalo se, že nejvyšší zastoupení mají pracovníci, kteří v podniku 

pracují něco mezi dvěma a čtyřmi lety. Tento fakt lze přisoudit zvýšenému objemu produkce 

v letech 2007 a 2008, a tím následné zvýšené potřebě pracovních sil v tomto období. Toto 

rozdělení nám ukazuje Graf 3.6.  

 

 

6. Otázka – Jak jste se dozvěděl/a o volném pracovním místě? 

V této části dotazníku jsou již otázky směřovány na oblast samotného získávání a 

výběru. Tato otázka měla zjistit, jak vlastně podnik získává zaměstnance. Jinak řečeno, kde 

uchazeči zachytí první impuls, že podnik hledá nové zaměstnance. Z Grafu 3.7 je patrné, že 

podnik takřka vůbec nevyužívá inzerci v médiích, tzn. na internetu, v rádiích či tisku. Je 

vidět, že podnik nejčastěji využívá služeb úřadu práce, či spoléhá na doporučení stávajících 

zaměstnanců.  
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7. Otázka – Které dokumenty od Vás podnik vyžadoval při ucházení se o 

místo? 

Otázka se týká požadovaných dokumentů. U této otázky jsem sledoval soulad s 

používanou směrnicí pro řízení pracovníků. Ve směrnici se uvádí jako potřebná 

dokumentace při přijetí zaměstnance pouze osobní dotazník a zápočtový list. Co je 

neobvyklé, tak fakt, že podnik nevyžaduje od uchazečů životopis. Spoléhá na vlastní 

předtištěný osobní dotazník, kde uchazeč vyplní všechny potřebné informace. Dále byl také 

v 97 % vyžadován doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání. Pouze v 78 % byl vyžadován 

zápočtový list z předchozích zaměstnání, což nám ilustruje ne stoprocentní plnění výše 

uvedené směrnice. Pro ilustraci je použit sloupcový Graf 3.8, jelikož respondenti mohli 

uvést několik možných odpovědí zároveň. 

 

 

8. Otázka – Kde probíhal výběrový pohovor? 

Již z rozhovoru s personalistkou jsem zjistil, že podnik v drtivé většině případů využívá 

jako výběrovou metodu právě pohovor. Příjemné prostředí je pro kvalitní výběr velmi 

důležité, a proto mě v této otázce zajímalo v jakém prostředí, lépe řečeno kde přesně se 

pohovor konal. Stejně jako v předchozí otázce měli respondenti možnost zatrhnout více 

odpovědí. Z Grafu 3.9 lze vyčíst, že součástí pohovoru je také seznámení uchazeče 

s možným budoucím pracovištěm. 32 % respondentů také uvedlo, že pohovor probíhal i 

v kanceláři personalisty. Po přezkoumání dotazníků se ukázalo, že se jednalo o ty uchazeče, 



- 41 - 
 

které doporučil úřad práce, nebo kteří se podniku přihlásili sami. 

 

 

9. Otázka – Jaké osoby byli u výběrového pohovoru? 

Tato otázka zjišťuje, kdo všechno se účastní výběrového pohovoru. Jak bylo uvedeno 

v teoretické části. Mimo personalisty by se měl pohovoru účastnit určitě i budoucí nadřízení 

uchazeče. Zde měli respondenti na výběr ze tří možností, a to vedoucí úseku, personalista 

nebo přímo ředitel firmy. Nejčastější uvedenou odpovědí byl vedoucí úseku. Je to zřejmé, 

neboť většinu přijímaných zaměstnanců tvoří pracovníci ve výrobě. A hlavně vedoucí 

dotyčného úseku coby přímý nadřízený by si měl do svého „týmu“ vybírat lidi.  
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10. Otázka – Jak dlouho pohovor trval? 

Neméně důležitým aspektem pohovoru je i délka jeho trvání. Touto otázkou jsem chtěl 

zjistit zda výběrový pohovor není přílíš krátky nebo naopak dlouhý. Pohovor nesmí být příliš 

krátký, protože bychom se nedozvěděl všechny potřebné informace o uchazeči a uchazeč by 

nemusel zjistit všechny informace, které vyžadoval. Dlouhá doba trvání pohovoru však také 

není vhodná. Oba účastníci pohovoru mohou být již po delším čase unavení a 

nekoncentrovaní a zvyšuje se tím časová náročnost výběru pracovníků. Respondenti měli na 

výběr ze čtyř možností. Nejčastěji uvedenou variantou bylo rozmezí od 45 do 90 minut, 

které uvedlo bezmála 60 % účastníků dotazníku. Ovšem téměř čtvrtina zaměstnanců uvedla, 

že výběrový pohovor v jejich případě trval více jak 90 minut. Již bylo uvedeno, že ve většině 

případů výběrový pohovor obsahuje i seznámení s pracovištěm a provedení uchazeče po 

podniku. Tímto se vysvětluje delší trvání pohovoru. 

 

 

11. Otázka – Jak dlouho trvala odezva podniku od výběrového pohovoru? 

Účastníci dotazníku zde měli uvést, za jak dlouho jim přišlo vyrozumění o přijetí do 

pracovního poměru od výběrového pohovoru. Vybírat mohli z pěti variant. Cílem této 

otázky bylo zjistit, jak rychle se uchazeči dozví o svém přijetí. Aby byl obrázek o podniku 

dokonalý, bylo by vhodné zahrnout do dotazníkového šetření i neúspěšné uchazeče. Bohužel 

takový sociologický průzkum by byl dosti nákladný. Když se podíváme blíže na Graf 3.12, 

zjistíme, že nejčastější odpověď byla 0 – 2 dny, kterou uvedlo 36 % zaměstnanců. Z čehož 

vyplývá fakt, že uchazeči jsou okamžitě nebo na druhý den telefonicky informováni o přijetí 

do podniku. Druhou nejčastější odpovědí je 2 – 5 dnů s 29 % dotázaných. V těchto 
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případech se personalistka zřejmě spolehla na služby České pošty a vyrozumění o přijetí 

oznámila uchazečům touto formou. 
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4 Výsledky analýzy a doporučení na zlepšení procesu 

 

 Na základě analýzy provedené v podniku Adriana pomocí rozhovoru s personalistkou 

a dotazníkového šetření jsem došel k tomuto závěru. Při plánování lidských zdrojů podnik 

vychází z celkové strategie firmy schválené na valné hromadě konané dvakrát do roka, 

zejména pak ze stěžejních plánů podniku, tj. výrobní a odbytový plán. Personální plánování 

je velmi důležité pro realizaci podnikových strategií a cílů. Jak jsem se přesvědčil, plán 

lidských zdrojů plynule navazuje na ostatní plány podniku, což je určitě pro podnik 

prospěšné. Přestože je podnik na českém trhu dominantním výrobcem těstovin, zaměstnává 

jen něco přes stovku zaměstnanců. Z tohoto se dá usoudit, že výroba těstovin bude zřejmě 

daleko více náročná na technické vybavení než na personální obsazení. I přes to by podnik 

neměl opomíjet důležitost personální práce, a tím i personálního útvaru.  

 

Jak již bylo uvedeno, tuto funkci v podniku vykonává jeden zaměstnanec, a to ještě 

ne na plný úvazek, ale jen jako jednu z dalších svých činností v rámci administrativy. Tento 

fakt považuji za lehký nedostatek v této oblasti. Podniku by jistě pomohlo, kdyby vytvořila 

jedno pracovní místo personalisty, který by dohlížel na všechny personální činnosti, počínaje 

právě získáváním a výběrem zaměstnanců. Proces získávání a výběru by se podle mého 

názoru výrazněji zkvalitnil a firma by mohla získávat kvalitnější pracovní sílu. 

 

Co se týče samotného systému, který firma používá při získávání a výběru 

zaměstnanců, i zde by se našly určité mezery, které by vhodnými opatřeními mohly být 

odstraněny.  

 

Podnik takřka vůbec nevyužívá vnitřní zdroje pro získávání zaměstnanců. Pravdou je, 

že zhruba dvě třetiny pracovních pozic je povahy dělnických profesí. Přesto nevidím důvod, 

proč by se dělník po několikaletých zkušenostech s provozem firmy nemohl stát například 

manažerem výroby. Tento způsob získávání zaměstnanců má mnoho výhod. Jednou z mnoha 

je ušetření finančních prostředků spojených s nákladným získáváním zaměstnanců na 

manažerské pozice. Dále zvyšuje morálku ve firmě. Když zaměstnanci uvidí, že i obyčejný 

dělník se může vypracovat na manažera, určitě zvýší svoji produktivitu, nehledě na fakt, že 

navíc budou pracovat pod někým, koho už delší dobu znají a vědí, co od něj očekávat.  
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 Podnik Adriana tedy využívá především zdroje vnější. Zdrojem získávání uchazečů 

je ve většině případů využívání služeb úřadu práce. V moderním světě internetu by jistě 

nezaškodilo umístit inzerát s požadavkem pracovního místa také na vlastní webové stránky. 

Tato forma je jednak velmi levná, a také poměrně účinná, protože pro uchazeče je 

pohodlnější dozvědět se o volném pracovním místě z pohodlí domova, než každodenní 

sledování vývěsek na úřadu práce. Zaměstnance se dá však získávat i formou doporučení od 

stávajících zaměstnanců. Tato forma se v podniku Adriana omezuje pouze na okruh 

známých vedoucích příslušných úseků. Dobrým řešením by mohla být vhodně umístěná a 

všem přístupná nástěnka s požadovanými pracovními místy, požadované znalosti a 

dovednosti a kontaktní osoba, které se mohou ozvat. V praxi se tento způsob mnohokrát 

osvědčil. Pracovníci totiž jistě nebudou doporučovat osobu, která by na danou pozici nebyla 

vhodná. V případě úspěšného přijetí by doporučující mohl být odměněn. Ať už formou 

finanční či jiným firemním benefitem. 

 

 Při výběru zaměstnanců vidím nedostatek v rozdělení pohovoru na část 

s personalistou a na část s vedoucím úseku. Myslím si, že by bylo vhodné tyto dva pohovory 

sjednotit v jeden. Uchazeč by se tak dal lépe a komplexněji zhodnotit jak ze stránky profesní, 

tak i z té osobnostní. Co se týče skladby dokumentů, které podnik požaduje od uchazečů, 

nemám výhrady. Ovšem co již bylo uvedeno a je naprosto nepřijatelné, je v osobním 

dotazníku kolonka kuřák/nekuřák. Je pochopitelné, že zaměstnavatelé jistě rádi nevidí, když 

jejich zaměstnanci nevyužívají celou pracovní dobu například právě z důvodu „kouřové 

přestávky“. Přesto vliv na přijetí uchazeče do zaměstnání by to určitě mít nemělo. Podle 

Branhama (2004) by mělo být dodržování etiky při přijímání uchazečů do zaměstnání 

stěžejní bod celého procesu získávání a výběru. Etické chování organizace má podle 

personalistů nespočet výhod. Jednak zlepšuje morálku zbylých zaměstnanců. Dále stabilizuje 

klíčové zaměstnance, neboť vidí, že firma se dobře chová k zaměstnancům i v případě 

propouštění. V neposlední řadě také zlepšuje image organizace a také je jen málo námitek ze 

strany odborových organizací. 

 

 Adriana má samozřejmě také své silné stránky v oblasti získávání zaměstnanců. 

K této personální činnosti dodržuje přesně stanovený a neměnný postup, který je dán platnou 

organizační směrnicí. To zajišťuje určitou formálnost celého systému. Firma má vlastního 

podnikového lékaře, který zajišťuje vstupní a průběžné lékařské prohlídky, což výrazně 

zkracuje celou dobu procesu výběru zaměstnanců. Podnik se za celou dobu své více než 
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patnáctileté existence nikdy výrazněji nepotýkal s problémem personálního zajištění chodu 

firmy. Lze proto usuzovat, že stávající systém podniku vyhovuje a zřejmě ho nebude 

v následujících letech výrazněji měnit.                                                                                                                                                                                                    

5 Závěr 

Získávání a následný výběr zaměstnanců je jednou ze stěžejních činností v rámci celého 

podniku. Bez kvalitních pracovních sil se neobejde žádný podnik. V bakalářské práci jsme se 

přesvědčili, že i v podniku, který z větší části využívá technického zázemí, je proces 

získávání a výběru zaměstnanců velice důležitý. Podnik Adriana má již dlouholetou tradici a 

za tu dobu má již standardizovaný a ucelený systém při získávání a výběru zaměstnanců. 

Přesto i v tomto procesu jsem našel určité nedostatky, které by vhodnými opatřeními mohly 

být odstraněny. 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo analyzovat současný stav podniku, přesněji řečeno proces 

získávání a výběru zaměstnanců v podniku Adriana – výrobce těstovin, s. r. o. a posoudit 

soulad tohoto systému s nabytými teoretickými znalostmi. 

 

V první části práce jsem popsal teoretické vymezení základních pojmů při získávání a 

výběru zaměstnanců. Zejména nejčastěji používané formy získávání zaměstnanců a následně 

používané metody výběru. 

 

Druhá část se již týkala samotného podniku. Zde jsem nejprve obecně charakterizoval 

vybraný podnik a následně jsem analyzoval a popsal systém, který podnik využívá při 

získávání a výběru zaměstnanců. 

 

V poslední části jsem se zaměřil na nedostatky, kterých se podnik má v této oblasti. Poté 

jsem navrhnul určitá opatření, která by podniku pomohla celkově zlepšit daný proces a 

zjednodušit práci pracovníkům vykonávajícím personální práci. 
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